
Harjoitus- ja monikäyttöalue

Hämeenkangas
Helppokulkuisella Hämeen
kankaalla maisemaa hallitsevat 
avarat mäntymetsät, korkeat 
harjuselänteet ja nummimai
set paahderinteet. Jääkauden 
kasaamaa harjannetta seurai
leva Kyrönkankaantie on 
ikiaikainen kulkutie Hämeestä 
Pohjanmaalle. Matkailupalve
lujen keskus on Jämi, joka 
on myös ilmailuharrastajien 
suosiossa. 

Monipuoliset reitit
Hämeenkankaan korkeat selänteet, 
rinteet ja tasaiset kankaat tarjoavat 
erinomaiset retkeily- ja kuntoilu-
maastot. Polut nousevat ajoittain 
paikoille, joista on upeat näköalat 
Jämijärven selälle ja kauaksi ympä-
röiviin metsiin. 

Hämeenkangas on Puolustus-
voi mien harjoitusaluetta, minkä 
vuoksi alueella on poikkeuksel li  sen 
paljon polkuja. Retkeilijöille merki-
tyt reitit ovat suurelta osin helppo-
kulkuisia ja sopivat kaikille. Eri har-
rastusmuodoille, mm. patikoinnille, 
pyöräilylle ja ratsastukselle, on 
omat reittinsä. Hämeenkankaalla 
on kattava tauko paikkaverkosto. 

Puolus tusvoimien toimintaan 
liittyen alueella on ajoittain 
liikkumis rajoituksia. Lisätietoja: 
Niinisalon varuskunta, puh.  
(02) 99 800.

Jääkauden synnyttämä
Hämeenkangas syntyi viime jää-
kauden loppuvaiheessa kahden 
jäätikkökielekkeen väliin. Jääkau-
den jälkeen sen korkein huippu oli 
vedenpinnan yläpuolella, mikä  
näkyy edelleen ympäristöä rehe-
vämpänä kasvillisuutena Niinihar-
jun laella. Edustavimmat paahde-
lajiston esiintymät löytyvät Jämiltä. 

Hämeenkangas on tärkeä pohja-
vesialue, ja sen liepeillä sijaitsevat  
Uhrilähde ja Kylmänmyllynlähde 
kuuluvat Suomen hienoimpiin 
lähteisiin.

Paloaukeasta koko perheen 
ulkoilukohteeksi
Metsäpalot kuuluvat Hämeen-
kankaan historiaan. Sata vuotta 
sitten alue oli  suurimmaksi osaksi 
metsäpalojen  synnyttämää avaraa 
 nummimaisemaa, jossa metsiä 
ei juuri ollut.  Alueen  vanhimmat 
metsät  löytyvät  Soininharjun–
Niiniharjun  selänteeltä, joka on 
perustettu luonnon suojelualueeksi. 
Sen juurella sijaitseva Jämi, joka 
tunnetaan harrasteilmailun keskit-
tymänä, on Hämeenkankaan luon-
tomatkailun keskus ja useimpien 
reittien lähtöpaikka. Jämiltä löytyy 
 majoitus- ja ravintolapalveluja sekä 
välinevuokrausta:  
www.luontoon.fi/hameenkangas/
palvelut/yhteistyotahot.

Retkeilyä luontoa suojellen
• Liikkuminen on sallittua jalan, 
hiihtäen ja polkupyörällä jokamie-
henoikeudella. 
• Moottoriajoneuvoilla liikkuminen 
on sallittu yleisiä teitä pitkin.
• Leiriytyminen on sallittua 
jokamiehenoikeudella, mutta 
suosittelemme yöpymistä merki-
tyillä laavuilla ja kodilla. 
• Tulenteko on sallittua vain 
merkityillä tulentekopaikoilla. 
Metsäpalovaroituksen aikana 
tulenteko on kielletty. 
• Juomavettä on saatavilla 
Viidentienristeyksen, Ruskalaavun 
ja Koivistonvadin kaivoista sekä 
Uhrilähteestä.  
• Vain osalla laavuista ja kodista 
on Metsähallituksen järjestämä 
polttopuuhuolto. Muille kohteille  
on varminta ottaa nuotiopuut 
mukaasi.
• Retkeile roskattomasti. Palavat 
roskat voit polttaa tulisijoissa ja 
biojätteet laittaa kompostoriin tai 
käymälän alustaan. Viethän muut 
roskat mukanasi pois maastosta. 
• Marjastus ja sienestys on 
sallittua.
• Huomioi, että käymälöissä ei ole 
wc-paperia. 
• Lemmikkieläimet on pidettävä 
kytkettyinä.

luontoon.fi/hameenkangas  
> Ohjeet ja säännöt
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Hämeenkangas
• 55 km2 

• Perustettu: 2002
• Sijainti: Jämijärvi,  
Kankaanpää, ikaalinen 
  
Metsähallitus,  
alueen hoitaja
• asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15:  
puh. 0206 39 5270,  
sisasuomi@metsa.fi
• Puolustusvoimien harjoitusalue: 
liikkumisrajoitukset puh. (02) 99 800
• luontoon.fi/hameenkangas
• lauhanvuoriregion.fi
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Ikaalinen-
Ikalis

Harjoitus- ja monikäyttöalue – liikkumisrajoitukset 
mahdollisia harjoitusten aikana - 
Övnings- och mångbruksområde – begränsningar 
i rätten att röra sig möjliga under övningar - 
Military area also used for outdoor activities 
– access restricted during exercises 

Lentokenttäalue – liikkuminen sallittu ainoastaan
merkityillä reiteillä! - 
Flygfältsområde – tillåtet at röra sig endast på 
de markerade lederna! - 
Air�eld area – do not leave the marked trails! 
  

Opastus - Information - Information 

Opastus ja pysäköinti - Parkering och information -
Parking and information 

Telttailualue - Tältningsområde - Tent site  

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter  

Kota - Kåta - Lapp hut

Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter

Lähde tai kaivo - Källa / Brunn - Spring / Well   

Näkötorni - Utsiktstorn - Viewing tower 

Kaunis näköala - Vacker utsikt - Site of scenic beauty

Erityinen nähtävyys - Särskild sevärdhet -
Special point of interest   

Kahvila - Kafé - Cafe 

Kenttätalli - Fältstall - Stable

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

Käymälä (paperiton) - Toalett (utan papper) -
Toilet (no toilet paper) 

Retkeilyreitti - Vandringsled - Hiking route

Sauvakävelyreitti - Stavgångsled - 
Nordic walking route  

Kuntorata - Konditionsbana - Jogging trail 

Valtakunnallinen pyöräilyreitti - Riksomfattande
cykelrutt - National cycle touring  route
Paikallinen pyöräilyreitti - Local cykelled - 
Local cycling  route  
Liikuntaesteisille - För person med funktions-
nedsättning - For disabled 

Tie - Väg - Road

Rautatie - Järnväg - Railway

Puomi - Vägbom - Road barrier

Kävelyreittiyhteys - Förbindelseled - Walking route 

Helppo pyörätuolireitti  - Lätt handikappled - 
Wheelchair accessible (easy)
Vaativa pyörätuolireitti - Krävande handikappled - 
Wheelchair accessible (demanding)  

Ratsastusura - Ridled - Riding route 

Välimatka-merkki - Avstånd - Distance

Kulkusuunta - Vandringsriktning - Direction 

Kevytlenkki  4,6 km           helppo - lätt led - Easy trail

Kuntoura  5,1 km            helppo - lätt led - Easy trail

Löylylenkki  2,3 km            keskivaativa - normal led - Medium trail 

Harjuluontopolku  4,5 km            keskivaativa - normal led - Medium trail 

Koivistonkierros  4,5 km            keskivaativa - normal led - Medium trail 

 

Rengasreitit - Rundslingor - Circular routes
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